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ELEKTROTECHNIKA 
 
Fakulta :   FMMR TUKE – I. roč. 
Šk. rok :    2020 / 2021, LS - 13 týždňov 

Hodinový rozsah :   2 / 2 s -  100b ( 40b  zápočet, 60b ústna skúška ) 

Prednáša :    doc.Ing. Michal Kostelný, CSc., KEM FEI TU Košice 

Cvičenia :  doc. Ing. Michal Kostelný, CSc.,   

  

 
1. Základné fyzikálne veličiny, jednotky 
 Základné jednotky SI, Odvodené jednotky SI, Násobky jednotiek 

2. Prúdové pole 
     Elektrické prúdové pole, elektrický prúd, elektrický náboj 

 2.1 Veličiny prúdového poľa,   
 Elektrický prúd, elektrické napätie, prúdová hustota, intenzita prúdového poľa, 

  2.2 Vlastnosti prúdového poľa, definície  
     Ohmov zákon, rezistivita a konduktivita, závislosť odporu na teplote , práca a výkon elektrického 

prúdu, účinnosť 

 2.3 Zdroje jednosmerného napätia a prúdu 
 2.4 Spájanie rezistorov 
 2.5 Kirchhoffove zákony  
 I. Kirchhoffov zákon, II. Kirchhoffov zákon 

 
3. Elektrostatické pole 
     Elektrostatické pole, Coulombov zákon 

 3.1 Veličiny elektrostatického poľa 
 Intenzita elektrického poľa, dielektrický tok, elektrická indukcia, Gaussova veta 

 3.2 Vlastnosti elektrostatického poľa 
 Vzťah medzi intenzitou elektrického poľa a elektrostatickou indukciou 

   3.3 Homogénne elektrostatické pole, kapacita , kondenzátor 
 3.4 Spájanie kondenzátorov 
 Riešenie obvodov s kondenzátormi 

 

4. Magnetické pole 
 4.1 Vznik magnetického poľa 
 Magnetické pole permanentného magnetu, magnetické pole vybudené elektrickým prúdom 

 4.2 Veličiny magnetického poľa 
 Magnetické napätie, intenzita magnetického poľa, zákon prietoku, magnetický tok, magnetická 

indukcia 

 4.4 Vlastnosti magnetického poľa 
 Vzťah medzi magnetickou indukciu a intenzitou magnetického poľa, Hopkinsonov zákon, 

magnetická vodivosť, magnetický odpor, hysterézna sľučka 

 4.5 Riešenie magnetických obvodov 
 
5. Elektromagnetická indukcia 
 5.1 Indukčný zákon 
 Indukované napätie- transformačné, pohybové, vlastná indukčnosť, vzájomná indukčnosť 

 5.2 Energia magnetického poľa 
 5.3 Silové účinky magnetického poľa 
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6. Striedavé prúdy 
   6.1 Jednoduché obvody so sínusovým striedavým prúdom 
     Ideálny rezistor, ideálna cievka a ideálny kondenzátor v obvode striedavého  prúdu. 
    6.2.Zložené obvody so  sínusovým striedavým prúdom 
     Sériové a paralelné striedavé obvody, rezonančný obvod. 

     6.3 Výkon a práca striedavého prúdu 
     Zdanlivý, činný a jalový výkon 

    6.3 Trojfázová sústava 
     Trojfázová sústava spojená do hviezdy a do trojuholníka, trojfázový výkon 

     
     
7. Elektrické stroje 
 7.1  Transformátory 
     Konštrukcia transformátorov, elektromagnetický obvod. Jednofázový transformátor, náhradná 

schéma, výkonová bilancia , účinnosť. Trojfázové transformátory 

 7.2. Asynchrónne stroje 
     Konštrukcia a princíp asynchrónnych motorov, rovnice a náhradná schéma, moment 

asynchrónneho motora, regulácia rýchlosti. Rozbeh AM 

 7.3  Synchrónne stroje 
     Konštrukcia a princíp synchrónnych  generátorov  a motorov, náhradná schéma, charakteristika 

naprázdno a nakrátko,  moment synchrónnych strojov, synchrónny stroj na tvrdej sieti 

 7.4. Jednosmerné stroje 
     Konštrukcia a  princíp jednosmerného motora a dynama, napäťová a momentová rovnica, 

jednosmerný motor s cudzím budením a sériový motor, rovnice a charakteristiky 

 
8. Základy výkonovej elektroniky 
 8.1 Výkonové polovodíčové meniče 
     Rozdelenie polovodičových meničov 

 8.2 Usmerňovače 
     Jednoimpulzový usmerňovač, jednofázový mostík, trojfázový mostík 

 
 
 
V Košiciach 5. februára 2021 
 
 
           
 
        

doc. Ing. Michal Kostelný, CSc. 


